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Sammanfattning 

Målet med min studie var att utifrån mina informanters erfarenheter och upplevelser ta reda på 

och belysa hur olika studiesocialt aktiva studenter uppfattar sin psykiska hälsa utifrån aspekter 

som välbefinnande, livsvillkor och identitet.  

Studentlivet kan innefatta en helt ny värld för många unga som är i övergången från barndomen 

till vuxenlivet. Det är en passade i vilken många förändringar äger rum, både med en själv och ens 

tillvaro. Ett uppbrott hemifrån, att forma sin identitet och att skapa sina egna levnadsvanor är 

processer som många unga genomgår när de blir studenter. Många flyttar ifrån sin hemstad och 

kastas in i en ny värld med nya människor, nya livsvillkor och nya ansvarstaganden. Mitt i denna 

passage in till det nya livet som student kan det lätt hända att man glömmer bort sig själv och hur 

man egentligen mår. Genom den här studien ges en inblick i mina informanters upplevelser och 

uppfattningar om deras psykiska hälsa kopplat till deras livsvillkor och identitetsskapande. De har 

gett mig en inblick i hur de uppfattar att deras studiesociala engagemang har influerat deras 

psykiska hälsa i relation till hur studenters livsvillkor kan vara av betydelse.  

 

Abstract  

The aim of my study was based on my informants' experiences to find out and highlight how 

different study socially active students perceive their mental health from the point of well-being, 

living conditions and identity. 

Student life can include a whole new world for many young people who are in transition from 

childhood to adulthood. It is fitted in the many changes taking place, both with oneself and one's 

existence. A break from home, to shape their identity, and to create their own living habits are 

processes that many young people undergo when they become students. Many are moving away 

from their hometown and thrown into a new world with new people, new living conditions and 

new responsibilities. Amidst this passage into the new life as a student, it can easily happen that 

you forget yourself and how you really feel. Through this study gives an insight into my 

informants experiences and perceptions of their mental health linked to their living conditions 

and identity-building. They have given me an insight into how they perceive that their study 

social engagement has influenced their mental health in relation to how students' living 

conditions can be significant. 

 

Nyckelord 
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Title: To feel good in the student social bubble- Study socially engaged students' perspectives on mental 
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Att må bra i den studiesociala bubblan 

Inledning 

Att vara student i dagens samhälle kan medföra mycket olika saker, för en del är det första steget 

ut i den riktiga världen, att byta stad, flytta hemifrån, skaffa nya vänner och bli mer självständig. 

Det är många studenter som flyttar ifrån sin hemstad och lämnar sin sociala trygghet och kastas 

in i en ny värld med nya människor, nya livsvillkor och nya ansvarstaganden. Mitt i denna passage 

in till det nya livet som student kan det lätt hända att man glömmer bort sig själv och hur man 

egentligen mår. Psykisk hälsa är ett stort och mångfacetterat område, det handlar bland annat om 

hur man själv upplever att man har det i sin livssituation.1 Det har gjorts en hel del studier på 

ungdomshälsa och studenthälsa men då oftast med perspektiv på ohälsa, i och med det anser jag 

att det skulle vara intressant att lägga fokus på hur olika studenter upplever sin psykiska hälsa och 

hur de definierar psykisk hälsa. Tidigare forskning har ofta uppmärksammat övergången från att 

bo hemma till att flytta till en ny stad och träffa nya människor. Författaren Michael Lindén 

skriver i rapporten Studentens livssituation – Frihet, sårbarhet, kris och utveckling om att i och med 

uppbrottet hemifrån går studenter in i ett nytt livsskede där de måste söka nya relationer och 

social gemenskap samt hitta en ny social trygghet.2 Vidare säger Lindén att denna övergång är 

intressant att studera då studenter i denna övergång är mer sårbara. Det blir således intressant att 

studera hur de känner sig under den tiden samt hur deras livsvillkor förändras.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på och belysa hur olika studenter som varit eller är 

studiesocialt aktiva uppfattar sin psykiska hälsa. Studien kommer att utgå ifrån mina informanters 

erfarenheter och berättelser om deras psykiska hälsa och välbefinnande Till grund för min studie 

ligger tre frågeställningar, och det är dessa jag kommer att arbeta utifrån:  

 

 Hur definierar informanterna välbefinnande i förhållande till psykisk hälsa? 

 Hur kan vi förstå deras definitioner i förhållande till deras livsvillkor? 

 Hur upplever informanterna att den studiesociala tiden har influerat deras psykiska hälsa 

och identitet? 

Avgränsningar 

För att avgränsa området mer har jag även valt att genomföra studien med studenter som varit 

eller som är studiesocialt aktiva. Detta för att det dels saknas forskning inom detta område. 

Statens Offentliga Utredningar (SOU) lyfter i utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa 

behovet av andra studenter som hjälper och introducerar de nya till det nya livet de kommer till 

                                                
1 Landstinget Sörmland, Svar om din psykiska hälsa. Hämtad 2015-03-28, 14:53 

2 Lindén, Michael, Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, kris och utveckling, Studenthälsan i Uppsala, Uppsala, 1997, s.58 
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och menar även att alla människor behöver kontakt med andra personer för att tillgodose 

grundläggande behov.3 Således blir det intressant att studera studiesocialt aktiva studenter som 

friviligt valt att engagera sig i studentlivet och introducera den livsstilen till nya studenter, hur de 

upplever att deras psykiska hälsa är, och ta reda på hur det aktiva val de gjort har influerat deras 

psykiska hälsa. 

 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem olika avsnitt. I det första avsnittet,  "Tidigare forskning", presenteras 

tidigare studier på området psykisk hälsa att presenteras. Efter det kommer ett avsnitt där jag 

beskriver de teoretiska utgångspunkter jag arbetar utefter. Vidare kommer avsnittet "Material och 

metod" där jag presenterar och beskriver den metod jag använt, vilken är Grundad Teori (GT),  

samt hur jag gått tillväga genom arbetets gång.  Jag utgår i metoddelen ifrån Alan Brymans figur 

för kvalitativ forskning  som han använder sig av i Samhällsvetenskapliga metoder, för att få en bra 

struktur på avsnittet. Efter metoddelen kommer ett avsnitt där jag diskuterar etiska överväganden 

som jag ställts inför under arbetet med rapporten. Sen kommer kärnan i hela rapporten, analysen; 

här presenteras studiens resultat och mina tolkningar av citat och uttalanden från mina 

informanter, mot bakgrund av tidigare forskning och teori. Den sista delen  är en slutdiskussion 

av hela arbetet i vilken jag summerar och diskuterar resultaten samt ger förslag till fortsatt 

forskning.  

Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning på området psykisk hälsa, i den tidigare forskning som 

finns på studenters psyksiska hälsa utgår den dock oftast ifrån psykisk ohälsa. De flesta 

genomförda studier är av kvantitativ metod och är oftast enkätundersökningar. Exempelvis i de 

rapporter som Statistiska centralbyrån(SCB) har gjort. Det har i sin rapport Högskolestuderandes 

Levnadsvillkor 2007 presenterat tabeller av resultatet de fått från den enkätundersökningen som 

gjordes på högskolestuderande år 2007.4 Även artikeln Young people’s health: Health in Sweden är 

mer av en kvantitativ studie då den utgår ifrån resultat av tidigare gjorda undersökningar.
5
 Statens  

Offentliga Utredningar (SOU) tar i utredningen Ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa upp ett förslag till hur den psykiska hälsan ska kunna mätas på rätt sätt. I 

utredningen konstateras att mätningar av psykisk hälsa bör uppfylla tre krav, vilka är att 

                                                
3 Utredningen om ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till åtgärder : 

slutbetänkande, Fritze, Stockholm, 2006 , s.191 
4 Statistiska centralbyrån, Högskolestuderandes levnadsvillkor - Enkätundersökning bland högskolestuderande våren 2007, 
ISSN 1404-5893 Serie UF – Utbildning och forskning. Utkom den 28 november 2007. URN:NBN:SE:SCB-2007-
UF57SM0701_pdf 
5 Lager A, Berlin M, Heimerson I, et al. (2012) Young people’s health Health in Sweden: The National Public Health 

Report 2012. Chapter 3.Scandinavian Journal of Public Health, 40(9 suppl), 42–71. 



 3 

mätningarna ska utformas så att resultaten är tillförlitliga, att det ska finnas ett system där 

mätningarna kan upprepas och att mätningarna ska vara nationellt representativa.6  

 

Lager, Berlin, Heimersson och Danielsson  har publicerat artikeln Young people’s health Health in 

Sweden, vilken bygger på en undersökning av unga människors hälsa där det framkommit att den 

psykiska ohälsan hos unga har ökat de senaste 25 åren. Författarna diskuterar möjliga orsaker till 

denna ökning. De menar att anledningarna för ökningen av psykisk ohälsa hos unga människor 

fortfarande är oklar då det saknas faktisk kunskap om de flesta effekterna av unga människors 

levnadsvanor, samt statistik som visar hur dessa vanor har ändrats över tid.7 Studien visar att det 

inte bara är självrapporterade problem, när personer själva uppsöker hjälp, som har ökat, utan 

även att fler unga har blivit hänvisade till psykiatrisk vård. De diagnoser som har ökat mest är 

depression och olika stadier av ångest och självmordsförsök.8 Författarna betonar att trots 

enkätundersökningar med frågor om psykisk hälsa och intervjuer så har det inte gått att förklara 

anledningen. 

 

Den mest rimliga förklaringen som författarna kommit fram till är att ökningen av psykisk ohälsa 

hos unga måste vara flera olika förändringar som rör stora delar av den unga populationen.9 Det 

kan både vara stora omfattande förändringar som omfattande ändringar i skolreformen eller 

arbetsmarknaden men även individuella förändringar som kan vara associerade med exempelvis 

hemförhållanden,  skolan eller fritiden. Författarna menar att en kombination av dessa 

förklaringar förmodligen är roten till den ökade psykiska ohälsan hos unga. Två förändringar som 

tas upp är ökad individualisering hos unga och studiesituationen. Vidare menar Lager, Berlin, 

Heimerson och Danielsson att ungdomen är den period då människors levnadsvanor formas.10 

Dessa vanor kan utgöra grunden för människors hälsa hela livstiden. De menar att livsstil och 

levnadsvanor har en viktig funktion i identitetsskapandet, även formandet av vår genusidentitet. 

Vidare skriver de att det finns bevis av ökad individualisering hos dagens unga. Den termen som 

det refereras till är prioritisation, vilken menas med människas egna mål i livet, exempelvis att hitta 

rätt jobb, skapa nya sociala relationer och bilda familj.11  Jonas Stier skriver i boken Identitet - 

människans gåtfulla porträtt i att vara människa innefattar många identitetsfrågor, till exempel bli 

vuxen och att utbilda sig. Vidare menar Stier att identiteten bör förstås utifrån samhällets 

förutsättningar och den sociala och kulturella omgivningen, livs- och utvecklingskriser, plötsliga 

händelser och livserfarenheter.12 Samhällets mönster och ideal varierar över tid och influerar oss, 

                                                
6 Utredningen om ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till åtgärder : 

slutbetänkande, Fritze, Stockholm, 2006, s.26 

7 Lager A, Berlin M, Heimerson I, et al. (2012) Young people’s health Health in Sweden: The National Public Health 
Report 2012. Chapter 3.Scandinavian Journal of Public Health, 40(9 suppl), 42–71. s 55 
8 ibid. s.60 

9 Ibid. s.61 f.  

10 Ibid. s.55 
11 ibid. s.61 

12 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 11 ff. 
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vår livssituationen och våra livsvillkor. Lager, Berlin, Heimerson och Danielsson menar att 

ungdomen involverar en specifik livsstil vilken i de flesta fallen ändras senare i livet, likaså menar 

de att levnadsvanor också ändras i en människas liv, exempelvis när man övergår från studentlivet 

till arbetslivet eller när man får barn.13  

 

Slutligen visar forskningen att studieförhållanden hänger ihop med livsvillkoren och 

levnadsvanorna. Forskning världen över har indikerat att unga oftast är oroliga över tre saker: 

jobbchanser, studieprestationen och personliga relationer.14 Då kraven på arbetsmarknaden blir 

högre så ställs det också högre krav på utbildning, och detta kan resultera i att  utbildning och 

jobb blir ett större orosmoment. Unga människor i Sverige tror att studierelaterad stress är den 

största anledningen till ökningen av psykisk ohälsa. Faktumet att unga människor studerar längre 

än någonsin är en stor förändring vilken kan kopplas till ökningen av problem med den psykiska 

hälsan.15 

 

De tre orosmomenten tas även upp i rapporten Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, kris och 

utveckling av Michael Lindén. Lindéns rapport är skriven på uppdrag av studenthälsan och den 

öppnade fältet om studenters psykiska hälsa för mig och har således varit en inspiration för hela 

uppsatsen. I rapporten använder Lindén fyra studenter för att illustrera upp hur de hanterat olika 

situationer och processer som de stött på under deras studentliv, vilka är; att flytta hemifrån, att 

bli något och att söka nya relationer och social gemenskap.16 Lindén skriver i rapporten att 

universitetsmiljön som studenter rör sig i kännetecknas av större frihet och rörlighet än man haft 

i grundskolan och gymnasiet.17 Vissa lämnar sin hemstad, föräldrarna och den sociala tryggheten 

de haft och står således sårbara inför en ny stad med nya människor och nya livsuppgifter. Han 

menar att uppbrottet hemifrån gör att studenter går in i ett nytt livsskede, vilket kan medföra 

både frihet, men samtidigt krav på ansvarstagande, vilket i sin tur kan leda till en period av 

sårbarhet.18 Denna sårbarhet utgör en stor del av den psykiska ohälsan.  

Teoretisk utgångspunkt 

Denna rapport är välförankrad i temat psykisk hälsa och livsvillkor och även identitet. Dessa begrepp 

är utgångspunkterna och grunden i studien. Jag använder mig utav dessa begrepp när jag 

analyserar mina informanters åsikter och uppfattningar och upplevelser kring hur de upplever att 

det studiesociala engagemanget influerat deras livsvillkor, psykiska hälsa och identitet.  

                                                
13 Lager A, Berlin M, Heimerson I, et al. (2012) Young people’s health Health in Sweden: The National Public 

Health Report 2012. Chapter 3.Scandinavian Journal of Public Health, 40(9 suppl), 42–71. s.61 

14 ibid s.65 f.  

15 Ibid. s.65  

16 Lindén, Michael, Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, kris och utveckling, Studenthälsan i Uppsala, Uppsala, 1997, s. 
4f. 
17 Ibid. s 21 

18 Ibid. s.58 
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Psykisk Hälsa och välbefinnande 

Brülde och Tengland skriver i sin bok Hälsa och sjukdom att World Health Organization (WHO), 

en gång definierade hälsa som "ett tillstånd av totalt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och socialt"19 

Denna definition är dock ganska problematisk då det finns många delade meningar om begreppet 

hälsa och  dess innebörd då det är ett mycket brett och komplext begrepp. Det finns ju 

exempelvis kroppslig hälsa, och den påverkar många gånger en individs välbefinnande, men 

måste inte nödvändigtvis göra det. En individ kan känna välbefinnande även om en är allvarigt 

sjuk exempelvis.  

Anders Tengland nämner i boken Mental Health att det råder oklarhet om vad begreppet psykisk 

hälsa egentligen är för något. Han menar att termen psykisk hälsa används i många varierade 

sammanhang och på många varierande sätt, även inom hälsovården.20 Tengland säger att psykisk 

hälsa i stora drag är när en person känner att ens psykiska välbefinnande är stabilt. Maria Westling 

Allodi skriver i rapporten Pojkar och flickors psykiska hälsa i skolan att området psykisk hälsa och 

ohälsa är väldigt komplext och alla begrepp är inte definierade på ett klart sätt. Hon menar att 

förmågan att uppnå välbefinnande är relaterad till de psykologiska och sociala kompetenserna 

som etableras. Enligt henne inkluderar barn och ungdomarnas psykiska hälsa saker som, 

självkänsla, att ha en trygg identitet och sunda sociala relationer med andra, att vara aktiv och 

produktiv.21 Vidare menar Allodi att det är viktigt att uppmärksamma de positiva aspekterna av 

psykisk hälsa, de är inte lika tydlig som definitionen av psykisk ohälsa. Den positiva aspekten 

består enligt henne av emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande, vilket enligt Allodi på 

individnivå omfattar begrepp så som känsla av delaktighet, självuppfattning, självvärdering, 

självkänsla, engagemang, självbestämmande, autonomi, kontroll och livskvalitet.  

 

Allodi säger att det finns tydliga definitioner av vad psykiska ohälsa är och att det är viktigt att 

uppmärksamma den positiva aspekten av psykisk hälsa. Lennart Nordenfelt lyfter att de flesta 

människor som hör orden hälsa och ohälsa nästintill direkt liknar det med frisk och sjuk.22 

Lennart Nordenfelt tar i boken livskvalitet och hälsa upp två perspektiv på hälsa och sjukdom, dessa 

är det holistiska perspektivet och det biologisk-statistiska (biostatistiska) perspektivet. Det 

holistiska perspektivet fokuserar på människan som helhet och använder begrepp som 

handlingsförmåga, anpassning och välmående. Det biostatistiska fokuserar på organismens insida 

och använder mer biologiska, kemiska och statistiska begrepp.23 Nordenfelt skriver att de olika 

perspektiven inte utesluter varandra, även om de är vitt åtskilda men han menar att man inte kan 

                                                
19 Brülde, Bengt & Tengland, Per-Anders, Hälsa och sjukdom: en begreppslig utredning, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.237 
20 Tengland, Per-Anders, Mental health: a philosophical analysis, 1. ed., Tema, Univ., Diss. Linköping : Univ.,Linköping, 

1998,  s.25 f. 
21 Westling Allodi, Mara, Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, Fritze, Stockholm, 2010 
22 Nordenfelt, Lennart, Livskvalitet och hälsa: teori & kritik, 2. uppl., Univ., Institutionen för hälsa och samhälle, 

Linköping, 2004, s.72 
23 Nordenfelt, Lennart, Livskvalitet och hälsa: teori & kritik, 2. uppl., Univ., Institutionen för hälsa och samhälle, 

Linköping, 2004, s.74-75 
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få en rimlig förståelse av relationen hälsa - ohälsa om man endast utgår från det ena perspektivet. 

Inom det holistiska perspektivet ses människan som en handlande varelse i sociala relationer. Här 

förstås hälsa och sjukdom som fenomen som påverkar människans handlingsförmåga.24 

Nordenfelt menar att det holistiska perspektivet är det mest naturliga för vardagsmänniskan, men 

även att perspektivet har en gammal tanketradition. Inom det holistiska perspektivet betonas ofta 

två förhållanden av hälsa: det ena en känsla av välbefinnande i fallet hälsa, och en känsla av 

lidande i fallet ohälsa; det andra, förmåga eller oförmåga till handling.25 Den biostatistiska teorin 

om hälsa grundar sig på den biologiska evolutionen, vilken hävdar att människan visat sig vara en 

livsduglig art som visat karaktäristiska drag både i fråga om struktur och funktion. Dessa drag kan 

bidra till individen eller "artens" överlevnad. Det finns således en "mall" för hur människan ska 

fungera och vara uppbyggd.  

 

Amerikanen Christopher Boorse är verksam inom den holistiska teorin presenterade 1977 sin 

teori om människan som biologisk varelse, hans definition av sjukdomsbegreppet som att:  

 

En sjukdom är ett tillstånd hos en individ som interfererar med (eller förhindrar) 

normalfunktionen hos något organ eller något organsystem hos tillståndets bärare.26  

Med den definitionen av sjukdom så blir det lätt för Boorse att definiera vem som är frisk och 

vem som är sjuk. Om en individ helt enkelt är utan sjukdom är denne frisk. Dock så skiljer 

Boorse mellan två olika typer av sjukdom, detta för att kunna koppla sin teori till den holistiska. 

Han gör skillnad på de engelska begreppen disease och illness. Som jag förstår det menar Boorse att 

disease är sjukdomar, såsom magsjuka, influensa osv. medan illness mer är hur man känner sig,  

men som inte orsakats av en så kallad "disease".27 Disease är således objektivt och illness 

subjektivt. I ett annat sammanhang diskuterar Nordenfelt begreppet subjektiv hälsa. Han gör en 

liknelse med när man ont i halsen: 

Om vi har ont i halsen så kollar vi med hjälp av en spegel ner i halsen, ser vi inget 

tecken på skada så skakar vi av oss olusten och går till skolan eller jobbet. Vi ignorerar 

symptomen vi har, för att de inte är synliga.28 

I kontrast med Nordenfelts teori om subjektiv hälsa betonar Aaron Antonovsky i sin bok Hälsans 

mysterium om hur människor kan ha den psykiska hälsan i behåll trots alla de krav och 

                                                
24 Ibid. s. 81 

25 Ibid. s.81 

26 Ibid. s.76 
27 Nordenfelt, Lennart, Livskvalitet och hälsa: teori & kritik, 2. uppl., Univ., Institutionen för hälsa och samhälle, 

Linköping, 2004, s. 77 
28 Nordenfelt, Lennart, Livskvalitet och hälsa: teori & kritik, 2. uppl., Univ., Institutionen för hälsa och samhälle, 

Linköping, 2004, s.91 
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påfrestningar som finns i den mänskliga tillvaron. Han svar på frågan är att det beror på känsla av 

sammanhang, även kallat KASAM, vilket har definierats som; 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det 

finns hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen 

kan förvänta sig.29 

KASAM har använts inom forskningen när man ska förklara psykisk hälsa. Antonovsky 

identifierar tre centrala komponenter inom KASAM; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar till att beskriva i vilket utsträckning man upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftigt och greppbart. Med hanterbarhet menas "den grad till vilken man 

upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som 

ställs av de stimuli som man bombarderas av"30 Med meningsfullhet menas med vikten av "att 

vara medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter."31 Det 

går att likna dessa centrala delarna i KASAM med de termerna som Antonovsky hävdar är mest 

förekommande termerna för att definiera välbefinnande, vilka är livstillfredsställelse, livsmod och 

lycka. Alla dessa termer är relativt subjektiva.32  Brülde och Tengland menar att välbefinnande är 

något subjektivt där varje individs upplevelser, stämningar och känslor utgör kriterier för vad 

välbefinnande egentligen är. Det är något som är individuellt och som inte går att mäta objektivt. 

Vad som får en individ att må bra behöver inte betyda att någon annan mår bra.  De menar dock 

att vissa värden som de anser är grundläggande för välbefinnandet, dessa är intima relationer till 

andra, meningsfull verksamhet, personlig utveckling, kunskap och verklighetskontakt.33   

Livsvillkor 

Vi alla har olika utifrån tidigare erfarenheter, situationer och bakgrund. Man kan förstå livsvillkor 

ur flera olika perspektiv exempelvis boendesituation, arbetssituation osv. Olivestam och Thorsén 

skriver i Etik och människans livsvillkor att varje enskild människa lever under olika förhållanden 

som antingen skapar begränsningar eller möjligheter i livet.34 Livsvillkor är de förutsättningarna vi 

har för att skapa det så kallade goda livet.  Livsvillkoren utgör exempelvis de materiella, sociala 

och ekonomiska verktygen vi kan ta del av för att forma vår sekundära identitetsbildning, vilket vi 

gör i den sekundära socialisationen. Den sekundära socialisationen är de rollspecifika egenskaper 

som man tillgodogör sig genom olika sociala situationer.35 Enligt Peter Berger och Thomas 

Luckmanns beskrivning av socialisation utgör den primära socialisationen den grundläggande 

                                                
29 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och kultur, Stockholm, 1991, s.13 

30 Ibid, s.38 
31 Ibid, s.39 f.  
32 Ibid, s.217 
33 Ibid. s,244 

34 Olivestam, Carl Eber & Thorsén, Håkan, Etik och människans livsvillkor, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2012 , s.13 f.  
35 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Wahlström & Widstrand, 1999) s. 162-163.   
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”basvärld” som individens identitet utgår från.36 Pierre Bourdieu hävdar att livsvillkoren också 

involverar de drömmar och ideal som vi har och vilka möjligheter vi har att förverkliga dem. 

Förutsättningarna och genereringen av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital grundar sig i 

familj och vänner samt materiella och ekonomiska resurser.37 Denna rapport kommer utgå från 

begreppet livsvillkor som de förutsättningar man har utifrån den sociala livssituationen man 

befinner sig i. Atonovsky diskuterar hur KASAM utvecklas under människans livslopp. Han 

menar att människan under adolescensen river upp den grunden till stark KASAM som man lagt 

under barnomen. Detta för att det är mycket förändringar under adolescensen, man är i 

övergången från barn till vuxen. Det centrala problemen som ungdomar ställs inför är "att bli 

någon" och hitta sin identitet och sin bild av världen och därigenom kunna komma fram till var 

man själv passar in i bilden38.  

Identitet 

Identitet är ett komplext begrepp, att definiera det är inte lätt, det finns ingen klar definition av 

begreppet då det har flera olika innebörder, tolkningar och definitioner.  Själva ordet identitet 

kommer från latinets "identitas" som betyder "densamme".39 Thomas Brante definierar i 

Sociologiskt lexikon, identitet som ”föreställning om människors upplevelse av sig själva och andra 

som de samma, över tid och i olika sociala sammanhang.”40 I boken Plats - Identitet - Lärande skriver 

författarna Ingrid Sanderoth, Margit Werner och Sten Båth att en individs identitet utvecklas i 

samklang med omgivningen, dvs. att individen influerar omgivningen och omgivningen influerar 

individen. Identiteten formas således utifrån ens förutsättningar och den omgivningen man lever 

i,  händelser och erfarenheter präglar ens identitet och likaså var man bor. Thomas Brante menar 

att essentialismen säger att identitet är något som är medfött vilket har en biologisk utgångspunkt 

som är oföränderlig, trots sociala inflytanden men att det idag förekommer ett mer 

konstruktivistiskt perspektiv på identitet där man menar att identitet är en skiftande process som 

ständigt förändras.41 Erving Goffman skriver i sin bok Stigma om individers identitet. Han menar 

att det finns olika sorters identiteter, den första kallar han för en så kallad virtuell social identitet, 

med detta menar han en tillskriven identitet som omgivningen kan tillskriva en individ, med 

vilken det kommer krav och antaganden hur personen är.42 Goffman försöker att skilja 

begreppen social identitet och Jag-identitet. Han menar att Jag-identiteten är en subjektiv, reflexiv 

företeelse som med nödvändighet måste vara aktuell för en individ vars identitet är ifrågasatt.43 

                                                
36 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Wahlström & Widstrand, 1999) s. 153 

37 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Brutus Östlings Förlag Symposion, 1993) s. 250ff.   
38 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och kultur, Stockholm, 1991, , s.130-131 
39 Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 11 ff.  

40 Thomas Brante (Red. mfl.), Sociologiskt lexikon (Natur och Kultur, 2001) s. 125   

41 Thomas Brante, Sociologiskt lexikon, (Stockholm, 1997), sid. 125 f.  

42 Goffman, stigma s.10  

43 ibid. s.117 
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Material och Metod 

Metoden jag arbetat utifrån är kvalitativ och inspirerad av grundad teori (GT). Jag har använt mig 

av grundad teori i min datainsamling och bearbetandet av data. Detta för att jag anser att det 

sättet som man använder analyserar och bearbetar data inom grundad teori mest skulle gynna den 

här studien. Grundad teori upptäcktes 1967 av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss, 

och är framförallt induktiv. Med detta menas att man går in med ett öppet angreppssätt istället 

för en färdig tes. I boken Grundad teori ett teorigenererande forskningsperspektiv skriver författarna 

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander forskaren börjar samla in data som sedan ska analyseras och 

skapa nya teorier arbetets gång.44 Glaser och Strauss var på senare tid oense och utvecklade 

forskningsmetoden åt olika håll, Glaser betonade det induktiva synsättet, medan Strauss och hans 

kompanjon Juliet Corbin betonade vikten av att ställa "den rätta forskningsfrågan”.45  I boken 

Basics of qualitative research skriver då Corbin och Strauss att när forskaren använder sig av grundad 

teori har denne ett flertal olika möjligheter till insamling av data46. Den insamlingsmetod som jag 

valt att använda mig utav är intervjuer. 

Tillvägagångssätt 

I startskedet för denna uppsats visste jag bara på vilket tema jag ville göra min studie, att 

specificera mitt syfte för uppsatsen blev det första steget. När jag bestämt mig för vilket syfte jag 

skulle ha så började jag att utforma generella frågeställningar som jag skulle kunna arbeta utifrån. 

Alan Bryman tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder upp en figur för kvalitativ forskning där han 

steg för steg beskriver processen från början till slut.47 Enligt denna figur så är just detta första 

steget, att skapa generella frågeställningar.48 

 

Generella frågeställningar → Val av relevanta platser och undersökningspersoner → 

Insamling av data → Tolknig av data → Begreppsligt och teoretiskt arbete → rapport 

om resultat och slutsatser.  

 

Efter detta började jag att leta efter litteratur på ämnet som skulle kunna vara till hjälp för min 

studie. Samtidigt började jag skriva ett informationsbrev där jag förklarade vad studien gick ut på 

och frågade om folk skulle vara intresserade av att ställa upp som informanter. Jag började även 

utforma en intervjuguide med intervjufrågor. Intervjuguiden jag gjorde hade en ganska lös 

struktur med öppna frågor, då studiens syfte var att studera mina informanters upplevelser så 

                                                
44 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) Liber, s. 11 

45 Ibid. s.78 

46 Corbin, Juliet M. & Strauss, Anselm L., Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 

3. ed., SAGE, Thousand Oaks, 2008 s.19 

47 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s.346 

48 Ibid. s.345  
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bestod intervjuguiden av öppna frågor som skulle kunna generera mer utförliga svar samt 

diskussioner. Jag skrev ner några huvudfrågor och ämnen som jag ansåg relevanta, men inga 

följdfrågor då jag ansåg att de förmodligen skulle uppstå under intervjutillfällena. Corbin och 

Strauss menar att datainsamling genom intervjuer med lösare struktur, utan förbestämda 

följdfrågor leder till det bästa resultatet.49  Intervjuguidens frågor har fokus på informanternas 

egna upplevelser och åsikter kring psykisk hälsa, välmående och deras studiesociala engagemang.  

 

Den andra punkten i Brymans figur är att välja relevanta platser och undersökningspersoner.50 I 

samband med att jag började skriva informationsbrev började jag att söka efter informanter. Jag 

använde mig av ett så kallat snöbollsurval då jag sökte informanter.51 Det innebär att man går via 

sina nära kretsar eller någon informants kretsar och frågar ifall denne har förslag på andra 

personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp som informanter för studien. Jag anser att det 

finns både för och nackdelar med denna urvalsmetod. En nackdel är  att spridningen kan bli 

sämre och således representativiteten, eftersom man kan styra lite mer vilka informanter man vill 

ha med i studien. En annan nackdel kan vara att informanterna kan känna ett slags moraliskt 

tvång att ställa upp på intervju eftersom de har någon slags relation till forskaren och inte vill göra 

denne besviken. Fördelar med urvalsmetoden kan vara att det kan bli en bekvämare 

intervjusituation om båda parterna känner varandra, i detta fall kan det vara betydande då det är 

ett känsligt ämne som studien behandlar. När jag sökte informanter så ville jag såklart ha 

personer som både är studiesocialt aktiva, men även människor som har varit det. Detta för att 

kunna få in lite olika perspektiv och se hur de nuvarande livsvillkoren spelar in. Jag eftersträvade 

även informanter som varit aktiva i olika sorters studiesociala grupper då gruppernas arbetssätt 

och syfte varierar.  

 

Den tredje punkten enligt Bryman är själva datainsamlingen Min datainsamlingsmetod består av 

intervjuer. Empirin består således av uttalanden som mina informanter gjort under intervjuerna. 

Jag har genomfört 6 stycken semistrukturerade intervjuer. Med det menas att intervjuaren har en 

frågeguide med ett visst antal frågor som denne utgår ifrån, dock så kan frågorna ställas i 

varierande följd, och följdfrågor uppkommer under intervjutillfället.52 På detta sätt går det att 

jämföra informanternas svar med varandra. Intervjuerna har spelats in, dels för att inspelade 

intervjuerna skulle kunna lyssnas på i efterhand, vilket gjorde att jag som intervjuare kunde 

fokusera mer på informanten och slippa anteckna under tiden.  Kvale och Brinkmann skriver i 

Den kvalitativa forskningsintervjun att när intervjuaren är mer delaktig i diskussionen så skapas på så 

sätt, tillsammans med informanterna, kunskap.53 I den sociala interaktionen med andra så utbyts 

                                                
49 Corbin, Juliet M. & Strauss, Anselm L., Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 

3. ed., SAGE, Thousand Oaks, 2008, s.27 

50 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s.346 

51 Ibid, s.196  

52 Ibid. s.206  

53 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011,  s.34 
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information och kunskap, därför lade jag vikt på att vara delaktig i intervjusituationen så mycket 

som möjligt. Mina informanter har varit 6 stycken studenter som studerar olika program på olika 

universitet, de läser på olika terminer och vissa har varit studiesocialt aktiva och andra är det 

fortfarande.  Informant A läser termin 4 av 7 och har varit studiesocialt aktiv, informant B läser 

termin 9 av 10 och har också varit studiesocialt aktiv, informant C läser termin 4 av 6 och är 

studiesocialt aktiv, informant D läser termin 6 av 6 och är studiesocialt aktiv, informant E läser 

termin 2 av 6 och har varit studiesocialt aktiv och informant F läser termin 4 av 10 och är 

studiesocialt aktiv.  

 

Punkt fyra är tolkning av data. Efter att jag samlat in all den data jag behövde började jag att  

transkribera intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats ordagrant med suckar, pauser och andra 

ljud. Detta för att ingen data skulle gå förlorad. Jag har försökt att behandla transkriberingarna så 

konfidentiellt som möjligt, jag har därför exempelvis inte skrivit ut informanternas etnicitet, kön 

eller ålder eftersom jag anser att det inte tillför något till studien. Endast vilken termin/år de 

pluggar på universitetet tar jag upp och detta för få med tidsperspektiv med de som fortfarande 

är aktiva och de som inte är det.  

 

Femte punkten i Brymans figur är begreppsligt och teoretisk arbete. Jag har i min analys arbetat 

fram kategorier som är skapade utav de koder som framkommit ur transkriberingarna. Dessa 

kategorier är en del av det resultat jag fått fram genom studien och används i analysen för  att 

förklara och analysera mina informanters uttalanden.  

 

Avslutningsvis har vi den sjätte och sista punkten som är att sammanställa en rapport om resultat 

och slutsatser, vilket denna uppsats gör.  

Grundad teori som analysmetod  

Som jag har förstått grundad teori så är tanken att man skapar en teori efter en analys av det 

material man fått in. Då den tidsramen jag haft för denna uppsats varit relativt kort så har jag inte 

haft utrymme för att skapa en ny teori, dock har jag tagit stöd i grundad teori i arbetet med 

uppsatsen. Den data jag fått från intervjuerna har genererats via ett induktivt angreppsätt då 

informanternas svar är grunden för själva rapporten. Med det menas att jag försökt gått ut med et 

öppet sinne och tänka bort min förförståelse. Transkriberingarna har kodats med 

meningskodning. I den variant av GT som Glaser och Strauss utformade spelade kodning en 

viktig roll. De menar att kodning syftar till " den process där man bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppsliggör och kategoriserar data".54 Målet med kodningen är att utveckla kategorier som 

fångar in det man studerats erfarenheter och handling.55 Kodningsprocessen börjar med att man 

etiketterar ord som man anser har betydelse för studien, efter det försöker man lägga samman alla 

                                                
54 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 218 
55 ibid, s.218-219 
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dessa etiketter i olika kategorier som man ger olika namn och en innebörd. Kategorierna 

använder jag för att försöka förstå mina informanters uttalanden och kunna koppla dessa till 

litteratur som jag sedan diskuterar i slutdiskussionen för att för att kunna besvara och 

problematisera studiens syfte.  

Förförståelse 

Katrine Fangen skriver i Deltagande observation att förförståelse är ett grundläggande mönster i 

människors tillvaro. All förförståelse går tillbaka på en förförståelse om vi inte kan befria oss 

ifrån.56  När jag valde fokuset för den här uppsatsen så hade jag en viss förförståelse då jag dels 

själv är student, samt att jag har varit studiesocialt aktiv. Detta medför att jag har mina egna 

erfarenheter, åsikter och upplevelser om hur min psyksiska hälsa och välmående påverkats under 

tiden när jag var studiesocialt aktiv. Detta är dock min sida av saken, och jag har försökt vara 

reflexiv och se uttalandena ur mina informanters perspektiv för att inte influera eller styra 

studiens riktning och syfte. Jag ser dock en del fördelar med min förförståelse, exempelvis så har 

det bidragit till studien att jag själv varit studiesocialt aktiv, det gjorde det enklare för mig att hitta 

informanter eftersom jag visst vet vilka som är aktiva och vilka som varit. Att hitta informanter 

vart således inte ett problem., en annan fördel är exempelvis att min egen insyn i det studiesociala 

livet förenklat samtalet under intervjutillfällena då ingående beskrivningar om hur det 

studiesociala livet fungerar inte behövts göras. Istället har de kunnat fortsätta sitt resonemang 

utan att stanna upp. Jag märkte under intervjuerna att detta underlättade både för mig och för 

informanterna. Att få bort min förförståelse om det studiesociala livet är omöjligt då det är en del 

av min identitet och det har format mig som person. Att jag själv är varit i samma situation som 

informanterna tror jag gjorde det enklare för dem att uttrycka sig då de inte behövt förklara lika 

ingående och samtidigt känt att jag har förståelse för hur de känt sig i vissa sammanhang.   

Etik 

Under arbetets gång har jag ställts inför många olika etiska dilemman. Det största och mest 

omfattande handlar om att temat psykisk hälsa kan vara känsligt för många att prata om, många 

känner att de inte vill prata med en främling om sin psykiska hälsa. Att få informanter att ställa 

upp i studien vart således lite svårare än jag tänkt och jag valde därför att använda mig utav ett 

snöbollsurval. Ett annat etiskt dilemma jag ställdes inför  var i frågan om själva frågeguiden. I och 

med det känsliga ämnet så måste var jag tvungen att vara ganska försiktig med vilka frågor jag 

valde, och hur dessa ställdes. Det var viktigt  att se till att frågorna ställdes på rätt sätt så att de 

inte missuppfattades. För datainsamling till olika studier har jag alltid förhållit mig till de fyra 

forskningsetiska kraven, informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet som vetenskapsrådet tagit fram, och det även för denna studie, dock så har 

vetenskapsrådet nu gått ut med att de tidigare Forskningsetiska principer i humanistisk-

                                                
56 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005, s.49 
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samhällsvetenskaplig forskning inte längre används aktivt, utan att de numera använder sig av 

skriften God forskningssed.  

Forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena bör 

uppmärksamma att tidigare Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning inte längre används aktivt av Vetenskapsrådet.57  

Dock så har jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna, och för att uppfylla 

informationskravet skickade jag inför min studie ut ett informationsbrev till alla berörda i vilket 

det stod vad studien handlar om, vem jag som student är samt att deras deltagande är frivilligt. I 

och med informationen om fritt deltagande så uppfylls även samtyckeskravet om informanterna 

nu valde att fortsätta medverka i studien. För att de andra två kraven skulle uppfyllas så stod det 

även i informationsbrevet att all information skulle behandlas så konfidentiellt som möjligt och 

att ingen information som skulle kunna identifiera deltagarna skulle presenteras i rapporten.58 

Under intervjutillfällena uppmärksammade jag för informanterna att den informationen som jag 

fått av de endast kommer användas för denna studie och inte spridas vidare eller användas för 

något annat ändamål. Dessa krav är viktiga för min studie just för att informanterna ska känna sig 

trygga och veta deras rättigheter i studien.  

Analys  

Med utgångspunkt i de frågeställningar jag presenterat i inledningen kommer jag att redovisa min 

analys och presentera de kategorier som jag skapat utifrån uttalanden från mina informanter. 

Citaten används för att ge mina kategorier styrka och för att kunna förankra de i relevant 

litteratur och teorier. Kategorierna beskriver informanternas uppfattningar och åsikter kring det 

studiesociala engagemanget och dess inverkan i deras liv, samt i deras psykiska hälsa och 

identitetsskapande. Vidare används resultatet och resonemanget av dessa kategorier för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Jag har utifrån min datainsamling med hjälp av 

kodning och kategorisering tagit fram fem kategorier som kommer användas till att styrka mitt 

resonemang. Dessa kategorier är Tillvarostabilitet, Social bergochdalbana, Återskapelse, Livet i bubblan 

och Passageförväntning.  

Tillvarostabilitet  

Den första kategorin innehåller informanternas syn på psykisk hälsa och välmående, vad de 

upplever att begreppen betyder samt lite beskrivningar av hur de mår när de upplever att deras 

psykiska hälsa är bra. Här ställs även begreppen mot varandra och deras relation till varandra 

diskuteras. I citaten som följer berättar två informanter vad de anser att psykisk hälsa är för 

något.   

                                                
57 http://www.codex.vr.se/, 09-05-2015, 15:09 

58 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002, s.7ff 
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Att känna att man har kontroll över sitt liv och de val man gör. Min psykiska hälsa är 

bra när jag känner att jag har kontroll på mitt liv, och när jag är med mina vänner eller 

familj och gör roliga saker. Min psykiska hälsa är bra när jag känner att jag hinner med 

allt i vardagen. När skolan flyter på, fritiden, ekonomin är bra och jag upplever att 

tillvaron är stabil.59 

Psykisk hälsa är när en människa mår bra, klarar av att gå upp på morgonen utan att 

känna att det är jobbigt. När man kan upprätthålla ett stabilt liv.60  

Som jag tolkar citaten så anser mina informanter att känslan av en stabil tillvaro och liv är 

betydande för den psykiska hälsan. De lyfter orden kontroll och stabil, vilket exemplifieras i 

citaten ovan. I det övre citatet lyfts även relationer till vänner och familj som något betydande för 

informantens psykiska hälsa, detta kopplar jag till det som tas upp i utredningen Ungdomar, stress 

och psykisk hälsa. Där betonas det att relationer till personer utanför familjen är av betydelse för 

den psykiska hälsan.61 Det som jag kan utläsa av detta är att informantens uppfattning om hur 

viktiga relationer är för en individs psykiska hälsa är liknande det som tidigare studier har visat. 

Då detta lyfts från olika håll tolkar jag det som att relationer är en viktig del av den psykiska 

hälsan. Vidare diskuterade informanterna huruvida det finns en distinktion mellan psykisk hälsa 

och välmående.  

Jag tänker liksom att det är ett state of mind, det är vad jag gör det till, vad jag tänker 

och känner men välmående går att ta på lite mer. Ah men lite mer, ja men välmående 

är liksom, jag kan va sjuk, jag skulle kunna ha lunginflammation och ha psykisk hälsa, 

men det är inte välmående att ha lunginflammation, man kan, jag kan känna mig lite 

dålig som jag nu har jag vart lite dålig ett tag jag har vart sjuk liksom, men jag kan 

fortfarande tänka att min psykiska hälsa har varit bra den senaste tiden, det är liksom 

inte samma sak att vara välmående som att ha en bra psykisk hälsa.62  

För mig är välmående mer fysiskt betingat, exempelvis att man är frisk, har god fysisk 

hälsa. Psykisk hälsa är mer hur man känner sig, alltså psykiskt. Man kan exempelvis ha 

en god psykisk hälsa, men lida av en sjukdom. Samtidigt kan man ha en välmående 

kropp, men vara deprimerad. Det som egentligen är skillnaden är, välmående = 

fysiskt, psykisk hälsa = psykiskt, som det låter. 63 

De ovanstående citaten är relativt likartade, informanterna gör skillnad på begreppen med hjälp 

av sjukdom. Jag tolkar citaten som att en individ kan dålig fysisk hälsa, men att det behöver inte 

                                                
59 Intervju med informant F 

60 Intervju med informant E  

61 Utredningen om ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] : analyser och förslag 

till åtgärder : slutbetänkande, Fritze, Stockholm, 2006,http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf, 

s.191 

62 Intervju med informant A 

63 Intervju med informant D 
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betyda att den psykiska hälsan också måste vara det. Informanterna kopplar välmående till något 

fysiskt, detta anser jag liknar det Brülde och Tengland skriver i boken Hälsa och sjukdom . De 

menar att det finns en kroppslig hälsa och den många gånger influerar en individs välbefinnande, 

men måste inte nödvändigtvis göra det.64 Som tidigare nämnt så ansåg informanterna att de för 

att uppehålla en psykisk hälsa behövde känna att det hade en kontroll och en stabil tillvaro, vilket 

jag anser att man kan ha även om en inte är fysiskt välmående. En informant lyfter en tanke om 

att den psykiska hälsan kan innefatta en viss fysisk hälsa, och då i form av effekter från psykisk 

ohälsa.  

Psykisk hälsa tycker jag också innefattar, en viss det fysisk hälsa. Psykisk hälsa för mig 

är ens tankar och idéer och uppfattningar. Men på grund av de så reagerar ju kroppen, 

jag tänker panikångestattacker och socialt samspel.65  

Informantens tanke anser jag vara väldigt intressant då den på något sätt knyter samman 

begreppen välmående och psykisk hälsa, som de andra informanterna försökt skilja. Brülde och 

Tengland använder WHO's (world health organization) definition av hälsa vilken är; "ett tillstånd 

av totalt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och socialt"66 Den kombination av psykisk och fysisk 

hälsa som informanten lyfter är något som kan liknas WHO's definition då de lyfter att både det 

psykiska och fysiska. Jag tolkar detta som att för att må bra så måste man vara psykiskt stabil, ha 

god fysisk hälsa samt ha hälsosamma relationer.  

 

För att sammanfatta det som nämnts i denna kategori och vad som kan utläsas från citaten som 

presenterats kan vi se att mina informanters syn på psykisk hälsa och välmående är att de anser 

att begreppen psykisk hälsa och välmående interagerar och överlappar varandra. Informanterna 

lyfter, som litteraturen, att den skillnad som finns mellan begreppen är i termer av fysisk hälsa 

och psykisk hälsa, då de menar att välmående är mer fysiskt betingat. Det som litteraturen säger 

om hälsa innefattar både det fysiska, som informanterna såväl som litteraturen visar på definieras 

mer som välmående, och det psykiska som enligt informanterna mer är hur de känner när de mår 

bra. Det centrala i kategorin är den relationen mellan begreppen, hur de hänger samman och 

överlappar. Informanterna känner att en stabil tillvaro är betydande för att må bra, denna stabila 

tillvaro tänker jag involverar både ett stabilt välmående samt en stabil psykisk hälsa, då båda dessa 

spelar in tillvaron. Precis som WHO's definition av hälsa så visar mina informanter att det fysiska, 

det psykiska och det sociala måste finnas med. 

Social bergochdalbana 

Denna kategori är beskrivande i den bemärkelsen att den dels behandlar beskrivningar av 

informanternas  förväntningar som informanterna uttryckt, i relation med hur deras upplevelse av 

                                                
64 Brülde och Tengland, 2003, s.237 

65 Intervju med informant C 

66 Brülde och Tengland, 2003, s.237 
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det studiesociala engagemanget var. Fokuset ligger på resultatet av förväntningarna mot den 

verkliga upplevelsen.  Jag vill betona att denna kategori är av vikt för att visa det studiesociala 

livets inverkan i informanternas liv och hur deras psykiska hälsa influerats av detta.  

 

 Jag valde att va aktiv på grund av att jag ville ha något att göra, jag tycker det är roligt 

att engagera mig, eh och jag tycker de är väldigt socialt att vara med andra människor 

eftersom att man får lära känna nya människor, och göra nya saker och utmana sig 

själv.67 

Att vara aktiverad med någonting hela tiden är något jag har haft hela livet och jag kan 

inte tänka mig hur mitt liv skulle vara utan ideella jobb, arrangemang och saker att 

göra. Dessutom tänkte jag att det skulle leda till att jag skulle få lära känna mycket folk 

i stan.68 

För att få ut det mesta av studentlivet, uppleva så mycket söm möjligt. 

Förväntningarna var inte så höga, tänkte att det skulle bli en kul grej.69 

Jag tolkar samtliga av dessa uttalanden som att mina informanter hade inställningen att det skulle 

bli kul att vara aktiv, även att utmana sig själva och träffa nya människor. Detta är något som 

tidigare forskning nämner, hur unga människor behöver ha en sund relation till andra människor. 

Lindén skriver en av de tre orosmomenten som studenter ställs inför är att söka nya relationer 

och social gemenskap.70 Detta anser jag kan kopplas till informanternas uttalanden, de alla trycker 

på att de ville engagera sig för att lära känna nytt folk, och skapa relationer och social gemenskap. 

Vidare trycker en annan informant på att den sociala och interaktionen med andra människor är 

betydande för att undvika att bli exkluderade och avvikande.  

 

[...]väldigt mycket handlar om det sociala tycker jag, för vi människor är ju sociala. 

Och har vi ingen att vara social med så blir vi ju instängda och kan inte hantera 

omvärlden. Vi kan inte interagera med andra, med andra ord blir vi exkluderade.71 

Informanten talar här om vikten av det sociala hos människan och hävdar att om vi inte 

interagerar med andra så exkluderas vi.  Jag tolkar det som att informanten menar att om vi inte 

skapar sociala relationer med andra människor kan vi hamna utanför gemenskapen som andra har 

också således bli ensamma. Min syn på ensamhet är att det inte är bra för den psykiska hälsan och 

således blir de sociala relationerna till andra väldigt viktiga för att må bra.  Det kan uppfattas som 

en självklarhet att sociala relationer är bra för den psykiska hälsan, dock så behöver det inte alltid 

                                                
67 Intervju med informant C 

68 Intervju med informant D  

69 Intervju med informant E  

70 Lindén, Michael, Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, kris och utveckling, Studenthälsan i Uppsala, Uppsala, 1997, s. 
4f. 
71 Intervju med informant C 
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vara så. Vissa av de studier som gjorts om sociala relationer har visat att motsatsen, det skrivs i 

utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa.72 En aspekt är att människor som har goda 

kontakter med andra ofta också har goda tillgångar till andra resurser som kan hämma den 

psykiska hälsa, såsom exempelvis narkotika och alkohol,  på så sätt behöver inte relationerna till 

andra vara bra för den psykiska hälsan. En informant ger ett exempel på en situation då 

relationen till andra inte var positivt för dennes psykiska hälsa: 

 

Under mottagningen när jag var med, då har jag nog mått som sämst, och det berodde 

på, och då var det, var det berodde det på en person som var ledare i 

mottagningsgruppen som jag inte tyckte var trevlig, hon var väldigt väldigt elak och 

egoistisk och väldigt auktoritär, och kunde kasta ut väldigt såhär, dumma 

kommentarer och väldigt nedvärderande och negativa saker... och tog åt sig all ära för 

det vi gjorde, då mådde jag ganska dåligt faktiskt under två veckor[...]73 

Detta citat skiljer sig ganska markant från de ovanstående citaten. Informanten presenterar en 

helt annan bild av det studiesociala än de förväntningarna som beskrivs ovanför. Detta är dock 

bara en informants upplevelse utav en person i en grupp. I de flesta av de studiesociala 

engagemang som mina informanter varit delaktiga i handlar det om att arbeta i olika grupper.  

 

[...]jag har varit med i en grupp som varit ganska mycket problem med för mig, och 

det har vart skitjobbigt, jättejättejobbigt, eh under en lång tid, men jag har växt mycket 

också.74  

Här beskriver informanten hur förhållandena i arbetsgruppen inte varit de bästa. Informanten 

menar dock att det både varit jobbigt men samtidigt att hen växt utav det. Jag tolkar det som att 

informanten har använt den negativa delen av det studiesociala livet till något positivt som 

bidragit lärdom av att vara i en icke-fungerande grupp, trots att det var jobbigt under tiden. När 

man går in i en arbetsgrupp i studiesociala sammanhang kan man riskera att hamna i grupper där 

samspelet inte alltid funkar, det är inget man kan styra helt och hållet.  

Aaron Antonovsky skriver om känsla av sammanhang(KASAM) som gruppegenskap. Han menar 

att man kan "mäta" en grupps KASAM med hjälp av att samla individuella data från varje person 

i gruppen och sedan jämföra denna med varandra.75 Informanten har varit i en grupp med svag 

KASAM och jag anser att man via Antonovskys åsikter om att mäta en grupps KASAM skulle 

kunna kartlägga vilka sorts grupper varje individ skulle må bra av att vara med i. Dock kan en 

mätning av KASAM i en grupp aldrig vara hundraprocentigt, då vi människor är sociala varelser 

                                                
72 Utredningen om ungdomars psykiska hälsa, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till åtgärder : 

slutbetänkande, Fritze, Stockholm, 2006, s.191 f. 

73 Intervju med informant B 

74 Intervju med informant F 
75 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och kultur, Stockholm, 1991, s.207 
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och reagerar olika beroende på vilken situation vi befinner oss i, men jag tror ändå att det skulle 

kunna vara till hjälp. Om vi summerar citaten kan vi se att informanterna återger flera sidor av 

det studiesociala engagemanget, att det inte bara är kul och bra hela tiden, utan att det även kan 

vara jobbigt och påfrestande och att man till och med kan må dåligt av det. Nedan beskriver en 

informant den sammanfattande bilden av det studiesociala livets influens av den psykiska hälsan: 

 

Eh gud! så här upp och ner hela tiden. Jag mådde jättebra vissa perioder och så kunde 

det gå raka vägen ner och sen raka vägen upp igen, alltså det var verkligen typ 

bergochdalbana, det var liksom ingen kontroll, kände jag. Det var så, alla känslor typ 

hela tiden samtidigt, tror jag.76 

I det här citatet sammanfattar informanten sin psykiska hälsa i det studiesociala livet. Denna 

sammanfattning anser jag ger en generell bild av det som presenterats i hela kategorin. Hur hälsan 

kan variera från dag till dag. Hur det går upp och ned likt en bergochdalbana, att det ibland var 

jättebra och en annan dag kunde det vara raka motsatsen.  Min tolkning är att det kan vara svårt 

att ge en generell bild av det studiesociala engagemanget då det varierar så pass mycket. Dels kan 

upplevelserna variera beroende på vem man är som person, och vilken grupp man hamnat i samt 

hur ens förväntningar var. Det är flera komponenter som spelar in. Det som jag dock kan utläsa 

är att det studiesociala kan liknas vid en bergochdalbana, att det kan gå upp och ned, och man vet 

inte riktigt innan hur saker och ting kommer att bli.  

Passageförväntning 

Denna kategori rör de uppfattningar av krav som ställs på studenter idag enligt informanterna 

och de livsvillkor som ungdomar har i  övergången från ungdomen till vuxenlivet, nya krav, nya 

förväntningar och saker man antas ska klara av, exempelvis att bo själv, sköta ekonomin, klara 

skolan och sköta ett hushåll. Nedan delger informanterna sin uppfattning av hur studenters 

livssituation är.  

[...] studenter har en väldigt speciell livssituation. Många flyttar hemifrån till en 

korridor, man kommer till nytt ställe, man måste helt plötsligt ta ansvar, bli vuxen, 

men samtidigt leva på lånade pengar, som inte är allt för mycket. Sen ska man studera 

på ett helt annat sätt än man gjort innan.77 

Jag tror att det kan va väldigt påfrestande att leva som student, tror jag eh dels asså 

den generella stressen hela tiden, asså att hela tiden ha i bakhuvudet att man måste 

prestera hela tiden, det är ju nästan alltid något moment i skolan, varje vecka som man 
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måste göra bra ifrån sig, och det är ju, jag vill ju egentligen inte tänka att det är normalt 

att man ska ha det hängande över sig liksom[...]78 

I citaten tar informanterna upp att de anser att studenter har en väldigt speciell livssituation som 

kan vara påfrestande. De lyfter många olika förändringar som studenter ställs inför, och den 

stress som dessa förändringar kan medföra. I rapporten Tio åtgärder för att främja unga vuxnas 

psykiska hälsa tas det upp att det som ung vuxen sker många omfattande förändringar i livet, 

exempelvis etableringen på arbetsmarknaden, flytta hemifrån och media som med sin förmedling 

av förebilder och schabloner om hur unga ska vara och leva påverkar såväl värderingar som 

levnadsvanor på ett helt annat sätt än tidigare79 I rapporten Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, 

kris och utveckling tar författaren Michael Lindén upp tre olika situationer som de flesta studenter 

ställs inför, dessa är; att flytta hemifrån, att bli något och att söka nya relationer och social 

gemenskap.80 Nedan lyfter informanterna åsikter om att flytta hemifrån och hur det som student 

kan vara påfrestande på olika sätt: 

 

Vissa tycker det är jättejätteskönt att flytta hemifrån och känner att "yes nu har jag 

flyttat hemifrån och slipper mina jobbiga föräldrar", vissa mår ju bra av det, medans 

andra faktiskt längtar hem väldigt mycket... och kan faktiskt må dåligt. Jag vet faktiskt 

ett fall där mina kompisar har flyttat hem, avslutat sin utbildning och flyttat hem, till 

sin hemstad för att va med familj, kompisar, flickvän/pojkvän whatever, för dom mår 

inte bra av utav att vara här.81 

[...]det var ju fortfarande en jättestor psykisk påfrestning när man väl flyttade för man 

flyttade från ett, min såkallade trygghet jag hade då , och sen till ett ställe som för mig 

till en början var väldigt osäker som nu blev mitt hem [...]82 

Här lyfter informanterna två sidor av att flytta hemifrån, hur det kan vara skönt att som tidigare 

nämnt att "bli något", att utveckla sin egna identitet och hitta sin plats, men samtidigt kan det 

vara mycket skrämmande då man lämnar sin trygghet. Den dubbelhet som informanterna lyfter 

fram kan förstås utifrån Lindéns studie vilken understryker att inträdandet studentlivet kan 

medföra både frihet och krav på ansvarstagande. Lindén menar att uppbrottet hemifrån gör att 

studenter går in i ett nytt livsskede, vilket kan medföra både frihet, men samtidigt krav på 

ansvarstagande.83 Detta krav på ansvarstagande kopplar jag till det informanterna säger om att 

lämna sin trygghet. När man exempelvis som student kommer till en ny stad gör att man hamnar 
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79 Airaksinen, Eija, Disheden, Ylva, Forsell, Yvonne, Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa, ISBN 91-
85211-66-4 FR:2009:03, s. 15 
80 Lindén, Michael, Studentens livssituation: frihet, sårbarhet, kris och utveckling, Studenthälsan i Uppsala, Uppsala, 1997, s. 
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i en situation där man på något sätt måste "börja om" på nytt. I den nya staden finns inte 

föräldrarna som betalar räkningar, det finns ingen som tvättar eller köper mat, tvingas helt 

plötsligt att ansvara för sådana saker själv. Den livssituation som studenter har är en väldigt 

betydande faktor i identitetsskapandet, de förhållanden som vi lever under skapar antingen 

begränsningar eller möjligheter i livet.84 Livsvillkor är de förutsättningarna vi har för att skapa det 

såkallade goda livet, exempelvis de materiella, sociala och ekonomiska tillgångarna. Studenter har 

dock inte alltid de bästa ekonomiska tillgångarna och det är något som mina informanter också 

uppmärksammat. 

[...]och sen just det här ekonomiska, man flyttar hemifrån och kanske inte blir försörjd 

av sina föräldrar längre, men man har inget bra jobb och kanske måste leva på CSN 

och det är inte så himla högt[...]85 

[...]men sen så kommer det också såhär ah men om du inte fixar det här om du inte 

klarar det här i skolan så får du inte CSN, då är det CSN krav sen är det hyra, 

mobilräkning, alla de här grejerna, som man inte tänkt på[...]86 

Informanterna tar här upp en annan aspekt som kommer med de livsvillkor de har, att leva på 

studielån. Många studenter lever på studielån från CSN vilket kräver att man klarar en viss 

studietakt, och detta lån måste i ett senare skede betalas tillbaka. Mina informanter lyfter flertalet 

olika krav och förväntningar som de upplever att de har att leva upp till, – bara studielånet sätter 

två krav till på studenterna som kan bidra till den påfrestning och stress som informanterna 

uttrycker att studenter har. Sammanfattningsvis så visar informanterna på krav och förväntningar 

från flera olika håll, och dessa sätter mycket stress och press på informanterna. Anledningen till 

att det blir så mycket förändringar och förväntningar kan kopplas till Antonovskys teori om att  

människan under adolescensen är i övergången från barn till vuxen, och att man i den övergången 

genomgår omvälvande förändringar.87 Antonovsky menar att människan i adolescensen ställs 

inför centrala problem som "att bli någon", att utveckla "en bestämd personlighet i en social 

verklighet som man förstår" Dessa problem är betydande för identitetsskapandet. Jag kopplar 

detta till Berger och Luckmanns teorier om sekundär socialisation vilket menas med de 

rollspecifika egenskaper som man tillgodogör sig genom olika sociala situationer.88 I den 

sekundära socialisationen formar man sin identitet och blir då influerad av sin omgivning och de 

människorna man interagerar med. Informanterna anser att det krav på ansvarstagande som 

Lindén lyfter är en del av "att bli någon", ett steg mot att forma sin egna identitet.  

                                                

84 Olivestam, Carl Eber & Thorsén, Håkan, Etik och människans livsvillkor, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2012 , s.13 f.  
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87 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och kultur, Stockholm, 1991, s.130  
88 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Wahlström & Widstrand, 1999) s. 162-163.   
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Livet i bubblan 

Denna kategori betonar det studiesociala som en tillflykt, ett levnadssätt som de studiesociala har, 

vad det livet erbjuder samt ett annat alternativ till varför man blev studiesocialt aktiv, kanske den 

lite mer negativt klingande motsvarigheten till social bergochdalbana på det viset att denna kategori 

snarare fokuserar på informanterna använde det studiesociala engagemanget snarare än 

förväntningarna de hade innan.  

 

[...] jag fick hålla på med andra saker än att bara studera, vilket vart ett avbrott från 

mina studier, då mådde jag mycket bättre, än att bara sitta med näsan i böckerna, det 

är ju kul att studera också men det är tungt också[...]89 

[...] jag sköt undan studierna och fokuserade på det studiesociala istället, för där var 

nånting jag kunde fixa, jag kunde fatta och det var nånting mer fysiskt praktiskt för 

händerna och psyket, det var inte bara skriva rapport efter rapport efter rapport utan 

jag kunde se resultaten.90 

I artikeln Young people’s health Health in Sweden skrivs det att utbildningskraven blir högre i och med 

att det blir svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden, det blir således viktigare att utbilda sig vilket 

resulterar i att studierna blir ett större orosmoment för unga människor.91 Jag tolkar citaten som 

att informanterna tog sin tillflykt till det studiesociala för att få ett avbrott från studierna och då 

släppa oron inför framtiden ett tag. Det blir som en trygg plats där de inte behöver tänka på 

framtiden, utan de bara kan få tänka bort det och göra någonting som de kan se resultaten på 

direkt. En annan informant beskriver känslan av att vara i den så kallade "bubblan".  

 

[...] tyckte om det livet som jag levde då, och vill vara kvar i det, det är en sån speciell 

tid, en riktig bubbla som jag anser är underbar som jag skulle vilja stanna i hur länge 

som helst, för det är kul där, där mår jag bra.92 

För att sammanfatta så tolkar jag, baserat på mina informanters uttalanden, att den så kallade 

"bubblan" är den sociala gemenskapen som det studiesociala livet har varit för dem, och att den 

studiesociala miljön erbjuder en gemenskap och meningsfullhet, utanför studierna. Som jag ser 

det är det i bubblan som de hittat de nya sociala relationerna, vilket är betydande för de ska må 

bra och att de därför lätt tar en tillflykt till bubblan för att där är det kul, trevligt och de slipper 

tänka på krav och framtiden. Jag tolkar det också som att bubblan är en stor del i informanternas 

identitetsskapande, att det är här den sekundära socialisationen äger rum. Dock så tänker jag att 

                                                
89 Intervju med informant B 

90 Intervju med informant C 

91 Lager A, Berlin M, Heimerson I, et al. (2012) Young people’s health Health in Sweden: The National Public 

Health Report 2012. Chapter 3.Scandinavian Journal of Public Health, 40(9 suppl), 42–71. s. ? 

92 Intervju med informant D 
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det ligger lite problematik i huruvida bubblan bara är något positivt för informanterna. I och med 

att det som händer i bubblan är bundet till just de som är studiesocialt aktiva kan de som har varit 

eller är i bubblan uppfattas som udda av människor som är utanför bubblan. Denna komplexitet 

lyfter en av informanterna i citatet nedan: 

 

[...]när man åker hem och träffar sina gamla kompisar som inte pluggar, eller sådana 

saker, så ska man förklara hur allting funkar, det här gör vi, och då blir man ju, då 

tittar de ju på en som att man är ett UFO, för dom, dom vet ju inte, för det är ju en 

bubbla. Det är en jättestor bubbla.93 

Jag tolkar det här som att det finns en problematik med att vara i bubblan gentemot att bemöta 

människor som är utanför bubblan. Jag skulle vilja säga att det är lite som två parallella världar 

som ligger nära varandra, men ändå är så olika. Det som jag tror blir svårt är att balansera dessa 

världar . Den problematik som kan uppstå är att de nya sociala relationerna man kan skaffa inne i 

bubblan inte nödvändigtvis följer med när man åker hem exempelvis. När man kommer hem så 

är man tillbaka i den verkliga världen och där kan det blir svårt för människorna där att förstå hur 

livet i bubblan är.  

Återskapelse  

Denna kategori beskriver de identitetsskapande processer som informanterna menar att man 

genomgår som studiesocialt aktiv, men även som ny student på universitetet. Denna kategori 

präglas av positivitet och känslan av att "skapa sig själv", att bli en egen person. Då studentlivet är 

en helt ny arena där man lämnat sin sociala trygghet blir det således som att man nu återskapar sig 

själv, man måste på nytt lära känna nytt folk, hitta nya rutiner och vanor, vilket är en stor del av 

identitetsskapandet. De citat som presenteras är informanternas uppfattning om vilken inverkan 

det studiesociala engagemanget gjort i deras liv. Informanterna hävdar att det studiesociala har 

influerat deras identitet.  

 

Det studiesociala livet har blivit en del av min identitet, både självidentitet och någon 

slags officiell identitet, hur folk ser mig, känner igen mig, det är för det studiesociala. 

Det har blivit mitt liv här, det studiesociala är mitt liv. Inte allt kanske, men en väldigt 

stor del. Jag kan inte ens tänka mig hur eller vem jag hade varit idag om jag inte vart 

studiesocialt aktiv.94 

                                                
93 Intervju med informant C 

94 Intervju med informant D 
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[...] man är någon här, och särskilt när man har varit så engagerad, den respekt jag får 

av många människor den tycker jag är välförtjänt. Och det blir ju så emellanåt att jag 

kan känna att jag behöver inte förklara mig själv, jag behöver inte [...]95 

Här diskuteras identitetsskapande via studiesocialt engagemang. Båda informanterna lyfter 

känslan av att man är någon. Det som går att diskuteras här är förhållandet mellan identitet och 

självidentitet. I det övre citatet gör informanten en skillnad mellan självidentitet och en såkallad 

officiell identitet. Den officiella identiteten hävdar informanten är den identitet som andra 

människor tillskriver en. Goffman diskuterar i Stigma att tillskrivna identiteter kommer med krav 

och antaganden om hur personer är, denna tillskrivna identitet kalla han för virtuell social identitet.96 

Den officiella identiteten som informanten lyfter kan liknas med Goffmans teori om virtuell 

social identitet. Vidare försöker Goffman att skilja mellan begreppen social identitet och Jag-

identitet. Han menar att Jag-identiteten är en subjektiv, reflexiv företeelse som med nödvändighet 

måste vara aktuell för en individ vars identitet är ifrågasatt.97 Jag tolkar Goffman som att Jag-

identitet är den identiteten som en individ definierar sig själv med och att den är viktig för en 

individ när andra försöker tillskriva denne en social identitet. Jag kopplar Goffmans teorier om 

identitet till den inverkan som informanterna upplever det studiesociala livet gjort i deras liv. De 

pratar om hur det studiesociala har gett de en officiell identitet, men även hur de gjort en 

inverkan på deras självidentitet. Vidare berättar informanten om hur denne lämnade över sitt 

arbete och då kände sig som ett ingenting:  

 

Ja men det har ju varit en stor del av min identitet, eh och ja men innan så var man 

ganska okänd och sen så började man med det här och så vart man ganska känd 

eftersom man samverkar med så pass många människor. Och sen när man som jag när 

man lämnade över som jag kände ah men jag är ingenting, för man lämnade liksom 

ifrån sig någonting som jag definierat sig med i ett år[...]98 

Informanten säger att hen lämnat bort något som hen definierat sig med i ett år, och att efter den 

överlämningen kände sig som ingenting. Jag tolkar detta som informanten kände att hen lämnade 

över den "officiella identiteten". Detta för att den officiella identiteten som beskrivet ovan är den 

identiteten det studiesociala ger, när man då går ur det studiesociala och ger vidare till någon 

annan kan jag tänka att man tappar en del av den officiella identiteten. I citatet nedan lyfter dock 

en informant vikten av den effekt det studiesociala livet haft för dennes identitet idag. 

 

                                                
95 Intervju med informant C 
96 Goffman, Erving, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 3. uppl., Norstedt, Stockholm, 2011, s.10  
97 ibid. s.117 

98 Intervju med informant C 
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[...] det har på något sätt skapat den jag är idag. Jag menar, jag hade aldrig varit den 

personen jag är idag om jag inte varit aktiv.99 

Avslutningsvis så lyfter informanten här att det studiesociala har skapat det hen är idag. En 

intressant sak med det här citatet är att informanten här betonar vad det studiesociala lett till 

snarare än att det fortfarande är en del av identiteten. Jag tolkar det som att informanten här 

lägger mer vikt på självidentiteten och hur den byggts upp utav det studiesociala. Med detta vill 

informanterna klargöra att en återskapelse av en social virtuell identitet i slutändan kan resultera i 

uppbyggnaden av den självidentitet som man tar med sig efter studentlivet.   

Slutdiskussion 

Genom min studie har jag fått chansen att se in i mina informanters upplevelser och 

uppfattningar om deras psykiska hälsa kopplat till deras livsvillkor och identitetsskapande. De har 

gett mig en inblick i hur de uppfattar att deras studiesociala engagemang har influerat deras 

psykiska hälsa i relation till hur studenters livsvillkor kan vara av betydelse. Det har utav studien 

framkommit resultat som varierat på vissa avseenden, och på andra varit lika.  

 

Välbefinnande / psykisk hälsa 

De slutsatser som jag dragit utav studien handlar dels om förhållandet mellan psykisk hälsa och 

välbefinnande. Via informanternas uttalanden har jag förstått att de kopplar en individs 

välmående till det fysiska måendet, medan psykisk hälsa mer rör hur man känner sig. De lyfter 

också att begreppen inte är helt beroende av varandra. Det som kunnat utläsas av den tidigare 

forskningen är att förhållandet mellan begreppen är väldigt lika och svårdefinierade. Det som jag 

fastnade på är informanternas tanke att begreppen inte är beroende av varandra, de säger att man 

kan ha bra fysisk hälsa men ändå må psykiskt dåligt, och även tvärtom. Om man då ser på den 

definitionen av hälsa som WHO använt sig av så ser jag det som att man i den definitionen inte 

kan ha god hälsa om inte både det psyksiska, fysiska och det sociala är bra. Här kan det då bli en 

krock då en individs egen uppfattning om sin hälsa inte nödvändigtvis är det som hälsa 

definierats som. Detta väcker frågor om vem det egentligen är som bestämmer om man har en 

bra hälsa, är det en själv, eller är det vad studier visat på? Dock så anser jag att det kan bli 

problematiskt att diskutera detta vidare då uppfattningar om ens egna mående varierar från 

person till person samt från dag till dag. Sammantaget så definierar informanterna välbefinnande 

till det mer fysiska och psykisk hälsa det mentala tillståndet, vilket jag tolkar som att må bra och 

att känna att man mår bra.  

 

Livssituation 

Informanterna lyfte att man som student har en massa krav som ställs på en, och att dessa krav 

ständigt finns där i bakhuvudet. De lyfte även att många flyttar hemifrån för första gången och 

                                                
99 Intervju med informant D 
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måste lära sig att leva själva, att tvätta, diska, städa och hushålla med pengar. Det handlar således 

om ett helt nytt ansvarstagande. Studenter hamnar i en speciell livssituation då de går in i en helt 

ny värld där de måste återskapa sin trygghet på nytt detta kan medföra en känsla av frihet från 

barndomen, men samtidigt innebära krav på ansvarstagande. I denna nya värld kan man känna sig 

ensam i början då man inte känner någon, och där menar informanterna att skapa nya sociala 

relationer var en av anledningarna till varför de valde att bli studiesocialt aktiva från första början. 

Det studiesociala livet menar informanterna att den kan liknas med en bubbla, vilken både blivit 

en tillflykt från studierna för att slippa tänka på framtiden och en plats där de mår bra. Som jag 

förstod det så kände informanterna att ett avbrott från studier och prestationsångest var skönt för 

de och således vart det studiesociala livet som en riktig bubbla, vilken var så nära "verkligheten", 

men ändå ganska så långt bort. Bubblan medför dock en problematik, då det där är som en helt 

egen liten värld med rutiner, regler och traditioner som för en person utanför bubblan kan 

uppfattas som väldigt speciell. Det kan då uppstå en social krock när informanterna sedan ska ut i 

den riktiga välden, då de riktlinjer eller regler som finns i bubblan inte överensstämmer helt med 

omvärlden. Sammanfattningsvis kan jag säga att studenter har en alternativ livssituation då de 

kraven som ställs på unga upplevs som påfrestande då det de tidigare levnadsvanorna och 

livsvillkoren nu ändras och en själv får chansen att styra och utforma egna sådana och således 

utforma sin egna identitet. Det gäller att hitta sin plats och hitta sig själv och jag menar att denna 

föränderliga livssituation och identitetsskapande verkligen influerar ens psykiska hälsa och 

välbefinnande då det är här människan utformar stora delar av identiteten.  

 

Psykisk hälsa / studiesociala tiden 

Många informanter lyfter att deras psykiska hälsa gått upp och ned ganska mycket under den 

studiesociala tiden. Lite beroende på i vilket studiesociala sammanhang har det gått upp 

respektive ner, men generellt har det varit mer uppåt. Detta anser jag beror på den såkallade 

bubblan, att man liksom kommer in i en annan gemenskap där man är något, där man vet hur 

saker fungerar och där allt kretsar till relativt roliga saker. Informanterna har visat på att det 

studiesociala engagemanget de varit med i influerat deras liv och blivit en del av deras identitet. 

Inte bara den officiella identiteten som Goffman skriver om, utan också en del av deras 

självidentitet då de menar att engagemanget, trots dess upp och nedgångar resulterat i att de växt 

som personer samt lärt sig saker som utformat en del av de personer de upplever att de är idag. 

Detta ser jag som positivt och så även informanterna. Det som jag kan utläsa är dock att 

informanterna pratar om det studiesociala livet som något som varit, kanske som den passage 

från barndomen till vuxenlivet. Informanterna har ju faktiskt genomgått Lindéns tre 

orosmoment, de har flyttat hemifrån, de har skapat ett nytt socialt nätverk och de har "blivit 

något", och då tänker jag inom bubblan. Således kan man säga att mina informanter genomgått 

övergången och därför kan se tillbaka på det studiesociala livet som en del i deras 

identitetsskapande processer. Just för att informanterna återberättar känslor och upplevelser 

anser jag att den data jag samlat in håller en hög kvalité då känslor inte är något man kan styra. 

Visst kan man återberätta en historia eller upplevelse och göra modifikationer, dock så kände jag 
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av att informanterna under intervjuerna kände trygghet och att de även ville berätta sina 

upplevelser för mig. För att summera har jag, med hjälp av mina informanters uttalanden kommit 

till uppfattningen att de, helt sammantaget anser att den psykiska hälsan influerats av det 

studiesociala livet och de livsvillkor som studenter har på olika sätt, att det ibland har varit svårt 

och jobbigt, men att det ändå varit lärorikt och att de aldrig skulle ångra valet att vara 

studiesocialt aktiv då det utgjort en så pass stor del i deras liv, identitetsskapande och medfört 

många nya egenskaper och styrkor.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Med denna uppsats som en början till fortsatt forskning så öppnas flertalet vägar upp för detta 

fält. En mycket intressant aspekt att forska vidare på skulle vara att studera andra aspekter av 

studenthälsa, dock efter andra aspekter. Det skulle exempelvis kunna vara ur ett klassperspektiv, 

där man skulle kunna studera studenthälsa och livssituation kopplat till socioekonomisk 

bakgrund, fostran och hemförhållanden. Vidare kan jag se hur en studie liknande min studie fast 

med fokus på genus skulle kunna vara av betydelse för att ge ett genusperspektiv. En väldigt 

intressant aspekt från denna uppsats som skulle kunna byggas vidare på är studenters livsvillkor 

men kanske då gå mer in på studentkulturen och ställa den i kontrast till det svenska samhällets 

normer, regler och klimat. I den här uppsatsen har det skrapats lite på toppen i tal om olika 

världar och bubblor, detta anser jag skulle vara ett intressant fokus för vidare forskning.  
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Bilaga 

Frågeguide 
 Varför valde du att bli studiesocialt aktiv? Vad var dina förväntningar?  

 

 Hur upplevde du din psykiska hälsa under din studiesociala tid? 

 

 Kan du beskriva en situation eller tid då du känt att din psykiska hälsa har varit 

bra?  

 

 Kan du beskriva hur du hanterade balansen mellan studierna och det 

studiesociala livet?  

 

 Har du upplevt en skillnad mellan din hälsa innan eller efter din studiesociala tid? 

Vad tror du detta beror på? 

 

 Upplever du att det studiesociala engagemanget har gjort inverkan i ditt liv? På 

vilket sätt?  

 

 Hur upplever du att de livsvillkor studenter har påverkar den psykiska hälsan och 

ens välmående?  

 

 Kan du beskriva vad du anser att psykisk hälsa innebär? När känner du att din 

psykiska hälsa är bra? 

 

 Kan du beskriva förhållandet mellan välmående och psykisk hälsa, vad skiljer 

dessa åt? 

 

 Hur tror du att din psykiska hälsa hade varit om du inte varit studiesocialt aktiv? 

Motivera varför.  

 

 

 

 

 

 


